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Contrato entre a Emater e a Secretaria de Estado de Educação vai ampliar a
oferta de produtos da agricultura familiar para compor o lanche de alunos da
rede estadual de ensino. Além de oferecer uma alimentação mais saudável aos
estudantes, a iniciativa fortalece a agricultura familiar, gerando mais renda e
oportunidades ao setor. PÁGINA 6

Merenda escolar com
sabor do campo

Unidade já recebe pacientes de urgência e emergência de clínica, obstetrícia e
pediatria. Pronto-Socorro Padre Henrique Munáiz foi aberto para desafogar o
atendimentoem outroshospitaisdacidade,comoSantaCasae HospitalUniver-
sitário Clemente de Faria, que têm recorrido ao plano de contingência, limitan-
do o atendimento à população. PÁGINA 3

Pronto-socorro do HC é
credenciado para o SUS

Alta da inflação e do dólar deixa os enfeites bem mais caros que em anos anterio-
res,desanimandooconsumidoraprepararacasa paraafestae, oslojistas,a recom-
porem o estoque. Muitos irão trabalhar apenas com produtos que sobraram de
2020, principalmente porque constataram pequena demanda pela clientela. Há
itens que triplicaram de preço em relação ao ano passado. PÁGINA 5

Preços altos boicotam
decoração de Natal

PRATOSAUDÁVEL-Proposta é facilitar acesso dos agricultores familiares
aos “pregões” de compra de alimentos realizados pelo Estado

JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA

PÁGINA 8

América encara

o São Paulo

nesta quinta-feira

em busca

de primeira disputa

na Libertadores
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MAIS SIGILO

Mas a Autoridade não revela o teor das comunicações
sob a alegação “de que as informações são protegidas
pelo sigilo comercial e industrial”.

INTERFACE VIRTUAL

A ANPD garante que fiscaliza casos específicos
na prevenção de incidentes e em processos de
controle externo promovidos pelo TCU, inquéri-
tos do MPF etc.

TÔ ON EM 2022!

O gabinete da deputada Érika Kokay (PT-DF)
manda spam para WhatsApp de cidadãos de Bra-
sília, há dias, sugerindo ao interlocutor acompa-
nhar suas atividades on-line e atualizar seus con-
tatos num site. Ciente do teor invasivo, a mensa-
gem ainda deixa um recado discreto ao final pa-
ra “sair”, se não quiser receber mais o informe.
Procurada, a deputada, por meio da assessoria,
diz que a mensagem foi enviada “por equívoco”.

O POVO VEM 1

Entidade responsável por receber, contabilizar e
divulgar dados da ocupação hoteleira, a regional
da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira
(Abih) do Rio de Janeiro desconversa sobre a ta-
xa de ocupação já confirmada na rede para o
Réveillon.

O POVO VEM 2

Apesar da decisão do prefeito Eduardo Paes de cancelar
a festa popular nas praias, as festas privadas – dentro de
hotéis, inclusive – estão mantidas. O que, segundo um
empresário do ramo ouvido pela Coluna, não vai afetar
as reservas já realizadas.

E VOCÊ NA FILA

O único Estado onde os funcionários do BB con-
seguiram liminar judicial para não voltar ao tra-
balho é o Rio de Janeiro. É o chamado grupo de
risco contra a Covid-19.

ELES NA RUA

São os profissionais que, em trabalho remoto, tentam
atender clientes. Mas éa mesma turma que não vai titu-
bear em viajar de férias no fim do ano, saindo de casa...

SISTEMA $$$

Para se ter uma ideia do poder financeiro do
Sistema S, que o presidente Bolsonaro jurou in-
vestigar (e nada até agora), um consultor que já
prestou serviço com a missão de limpar a ima-
gem de uma Fecomércio relata o que encontrou:
R$ 90 milhões repassados por ano em convênios
para uma emissora de TV, apenas num Estado.
No sacrifício, ele cortou os repasses para R$ 20
milhões. E ainda é muito.

ALERTA

OSTJsoltoualertasobretentativasdephishing–técnica
usada para enganar pessoas para que compartilhem
seus dados pessoais e/ou financeiros – utilizando um
e-mail falso creditado ao Tribunal. Várias são pedidas
pelo e-mail fake processo@tribunal.jus.br.

NA PISTA

Apesardasinterpretaçõesconfusasentrefiscaisdeestra-
da sobre a portaria, a ANTT garante que a nova Súmula
prevêtambémaapreensãodeveículos,nãoapenasmul-
tas aos flagrados. A conferir.

ESPLANADEIRA

#S&PGlobalreafirmaratingdecréditodaAustralResse-
guradora e da Austral Seguradora.
# Psicóloga Vanessa Jaccoud participa hoje da
w e b c o n f e r ê n c i a“ D i á l o g o s s o b r eC r i a n ç a s
Transgênero”.
#Senador Carlos Portinho (PL-RJ) recebe prêmio de me-
lhor parlamentar do Estado do Rio.
#Dr.MarcosVieiraapresentanaComissãodeSegurida-
de Socialdados que mostram estrangulamentoda diáli-
se pública no Brasil.
# Russell Bedford Brasil expande atuação para região
Centro-Oeste, com foco no Goiás.

COLUNA ESPLANADA

Opinião

A tecnologia mudou muito a vida das pessoas
em inúmeras áreas. Uma dessas alterações signi-
ficativas vem acontecendo no mercado de entre-
tenimento e, em especial, entre o público mais
jovem. A forma como nos comunicamos, o jeito
de consumir conteúdo, o compartilhamento de
histórias diárias e, claro, a forma como ouvimos
músicas e assistimos filmes.

A velocidade com que as informações circulam
pelo mundo, atualmente, é impressionante. Com
isso, o público define o que quer ouvir ou assistir,
e a hora que bem entender. Essa comodidade to-
da tem despertado maior interesse pela conectivi-
dade por um período de tempo cada vez maior.

Na intenção de não incomodar as demais pes-
soas que estão ao seu redor, muitos jovens e ado-
lescentes, principalmente, se utilizam de fones
de ouvidos, o que em primeira análise pode até
parecer uma prática cidadã e educada.

No entanto, o fato é que tais práticas têm pro-
porcionado alguns transtornos comportamen-
tais e de saúde. Os problemas vão desde a ado-
ção de um estilo cada vez mais individualista
até o comprometimento da audição, haja vista
que muitos jovens não se contêm em ouvir suas
músicas, vídeos ou filmes preferidos com volu-
me moderado.

O alerta foi feito pelo Conselho Federal de Fo-
noaudiologia, que afirma já haver perda na audi-
ção por causa do volume muito alto dos fones de
ouvido, e em alguns casos a situação chega a ser
irreversível. A questão é tão relevante e preocu-
pante que, inclusive, foi tema de projeto de lei no
Congresso Nacional.

O documento pedia que os equipamentos tives-
sem controle máximo de volume reduzido, mas,
infelizmente, mais uma vez, em função de inte-
resses escusos, o projeto não foi aprovado. Isso
porque, de acordo com o próprio Conselho Fede-
ral de Fonoaudiologia, o uso do aparelho auditi-
vo não previne a progressão da perda de audição,
apenas a mantém estagnada.

Portanto, é mais do que urgente uma campa-
nha de conscientização sobre a questão e, mais
do que isso, uma campanha educativa para que
os jovens utilizem os fones de ouvido de manei-
ra correta, obedecendo as orientações dos espe-
cialistas. Só assim, eles deixarão de ser ameaça
para serem apenas objetos de descontração e
entretenimento.

EDITORIAL
reportagem@colunaesplanada.com.br

LEANDRO MAZZINI

ANPD x Apps

ComWalmor Parente e Equipe DF, SP e Nordeste

Em meio à série de vazamentos e vendas de informações pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), criada há um ano “para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade”, tem
atuado de forma passiva frente às atividades de criminosos. “Não há atualmente investigações sendo
realizadas com objetivo de esclarecer o ‘nível de violação de dados’ em plataformas”, posiciona a ANPD,
procurada pela Coluna para esclarecer os recentes vazamentos de dados de sites de e-commerce hospeda-
dos no Brasil. O que existe, segundo o órgão, são procedimentos de fiscalização visando apurar infrações à
Lei Geral de Proteção de Dados. Até outubro, a ANPD recebeu 150 comunicações de incidentes de seguran-
ça, mais de 500 reclamações, denúncias e petições de titulares.

Entretenimento
ou ameaça?
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PRETO NO
BRANCO

Pronto-socorro do
Mário Ribeiro recebe
pacientes pelo SUS

Saúde

Hospital foi credenciado pelo município para
ajudar a desafogar outras unidades de saúde

u Tenho tido a preocupação em discutir os mais
variados assuntos dentro de umaótica eminen-
temente técnica, semqualquer viésousentimen-
to político. Agora mesmo a população de Mon-
tesClaros sedepara comumadecisãoque consi-
dero arbitrária, e uma afronta aos direitos e às
garantias constitucionais, a exemplo o que pre-
coniza o art.5º, XV da Constituição. Falo do de-
creto que passa a vigorar amanhã (10) e que
obrigao cidadãoaapresentar atestadode vaci-
na da Covid-19 para frequentar barzinhos, res-
taurantes, academias, clubes sociais, eventos e
até mesmo os cultos religiosos. Novamente, a
ditadurabranca vem imporàspessoaso enclau-
suramento e o constrangimento.

Abaixo o comércio
Entidadesde classe que representamaárea co-

mercial e empresarial não podem continuar se
acovardando diante das arbitrariedades impos-
taspela PrefeituradeMontes Claros que temusa-
do como pano de fundo a pandemia da Covid-19.
Depois de ter imposto o fechamento do comércio
porquasedoisanos, voltanovamenteametralha-
dora contra a população, e em especial o comér-
cio, impondomedidas que provocarão danos im-
previsíveis.Omais tristeéqueasautoridades jurí-
dicas cruzam os braços, mesmo assistindo à im-
plantação do que chamo de ditadura branca.

Decreto do constrangimento
AdecisãodaPrefeituradeMontes Clarosdeexi-

gir do comércio, igrejas,maçonarias, clubes, aca-
demias, casa de eventos e outros que os frequen-
tadores apresentem atestado de vacina, como se
vacinar fosse uma obrigação constitucional, não
só gerará constrangimento como também não
existemecanismopara fazer cumprirodecreto. Já
imaginouservidoresdaprefeiturachegandoaes-
tes locais e pedindo a todos que apresentem o
atestado de vacinação? Já imaginou você com
suafamílianumculto religiosoe fiscaischegando
aolocaleexigindoquepareapregaçãoparaapre-
sentação de atestados? Já imaginou você almo-
çandoemumrestaurante e vocêparar paraapre-
sentar atestadoa fiscais da prefeitura?Na verda-
de, o prefeito Humberto está precisando ouvir
mais a voz das ruas do que assessores que têm
agidoatravés do “achismo” e afronta ao cidadão.

Isaías Caldeira
Louvável e corajosaadecisãodo juizdaVarada

Infância e JuventudedeMontes Claros, Isaías Cal-
deiraVeloso, queatravésdoadvogadoFarleyMe-
nezes ingressou com Habeas Corpus na Justiça
contra decreto da Prefeitura de Montes Claros
que submete a população a constrangimento ile-
gal, impondoocidadãoàobrigatoriedadedavaci-
nação, coma exigência da apresentação de ates-
tado em vários locais públicos. A expectativa é a
de que o pedido seja acatado e o Judiciário dê um
bastaemmedidasarbitráriascomooquefoicolo-
cado. O admissível é exigir medidas sanitárias.

Ditadura pandêmica

URGÊNCIAEEMERGÊNCIA -Pronto-socorro doMário Ribeiro já funciona pelo
SUSpara receber pacientes deMOCe região emclínica, obstetrícia e pediatria

Aldeci Xavier

aldecixavier@gmail.com

Leonardo Queiroz

Repórter

Montes Claros e re-
gião já contam com
mais estrutura para o
atendimentode urgên-
cia e emergência. Nes-
ta semana começou a
funcionar, pelo Siste-
ma Único de Saúde
(SUS), o Pronto-Socor-
ro Padre Henrique
Munáiz, do Hospital
das Clínicas Dr. Mário
Ribeiro da Silveira.

Aunidadedesaúdejá
recebe pacientes para
urgências clínicas, pe-
diátricas e obstétricas,
24 horas por dia. Eles
dão entrada normal-
mente levados por am-
bulânciasdoSamuedo
Corpo de Bombeiros de
Montes Claros e dos
municípiosque perten-
cem à microrregião.

O pronto-socorro foi
credenciadopelomuni-
cípio para atendimen-
to público para desafo-
gar os demais hospitais
do município, que es-
tão funcionando no li-
mite da capacidade.

Tanto o Hospital Uni-
versitário Clemente de
Faria quanto a Santa Ca-
sa, principais portas de
entrada para urgência e
emergência, estão ado-
tando, com frequência,
protocolos de contingên-
ciaemfunçãodalotação.

“Hoje, salta aos olhos
que nossa região está
carente de serviços de
qualidade. Não que os
outroshospitaisnãote-
nham, mas eles já es-
tão sobrecarregados. A
abertura do pronto-so-
corro vai mostrar à po-
pulação e a todos do
Norte de Minas que se-
rá um serviço diferen-
ciado e altamente qua-
lificado, com profissio-
nais vocacionados pa-
ra emergência, com

serviçode excelênciaà po-
pulação”, conta o médico
emergencista e coordena-
dor do pronto-socorro,
Antônio Sebrim.

ESTRUTURA

O Pronto-Socorro Pa-
dreHenriqueMunáizpos-
sui cinco salas de medica-
ção, três de estabilização,
cinco salas vermelhas,
cinco amarelas, cinco sa-
las de síndrome gripal e
uma sala de isolamento.

De acordo com a direto-
ra do HC, Raquel Muniz,
havia uma necessidade
no Norte de Minas de ter
outro hospital para aten-

derademandapós-pande-
mia. “Há muitos casos
quenão setornaram mais
ambulatoriais, mas de ur-
gência e emergência, on-
deoMário Ribeirosecolo-
ca como mais um hospi-
tal que vem para ajudar a
desafogar toda a deman-
da que Montes Claros e o
N o r t e d e M i n a s p o s -
suem”, diz.

ALTA DEMANDA

A Santa Casa de Montes
Claros e o Hospital Uni-
versitárioClemente deFa-
ria (HUCF) têm acionado
o plano de contingência
com frequência nas últi-

mas semanas devido à su-
perlotaçãodos leitosclíni-
cos não-Covid.

A principal causa da su-
perlotação é a entrada de
pacientes com doenças
crônicas,segundo aSecre-
taria Municipal de Saúde.

O HU informou, em no-
tana manhã destaquarta-
feira (8), que está com su-
perlotação da capacidade
máxima de leitos clínicos,
cirúrgicos, maternidade,
obstétricos e de terapia in-
tensiva não Covid-19. Isso
tornou necessário adotar
o plano de contingência e
o atendimento prioritário
somente dos casos de
emergência e referência.

O pronto-socorro do
HU tem capacidade para
21 pacientes, mas havia
36 internados ontem. Na
maternidade Maria Bar-
bosa, um recém-nascido
aguardava vaga na Uni-
dade de Cuidados Inter-
mediários (UCI).

A Santa Casa foi procu-
rada, mas não se posicio-
nou até o fechamento
da edição. Jornalista, articulista, analista político e empresarial

HCMR/DIVULGAÇÃO

Tanto o Hospital Universitário
Clemente de Faria quanto a
Santa Casa, principais portas de
entrada para urgência e
emergência da região, estão
adotando, com frequência,
protocolos de contingência em
função da lotação
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CONVERSA
INTELIGENTE

Viajante sem vacina
deverá cumprir cinco
dias de isolamento

Da Redação*

O governo federal
vai exigir quarentena
de cinco dias para via-
jantes não vacinados
contra a Covid-19 que
desembarcarem no
Brasil.

Em cerimônia no Pa-
lácio do Planalto, o mi-
nistrodaSaúde,Marce-
lo Queiroga, detalhou
que, após o período de
quarentena definido,
os viajantes deverão
realizar um teste do ti-
poRT-PCR com resulta-
do negativo para serem
liberados.

Segundo o minis-
tro, cerca de 80% da
população brasileira
acima de 14 anos já es-
tão imunizados com
as duas doses da vaci-
na. O número repre-
senta mais de 175 mi-
lhões de habitantes.

Ele destacou ainda
que o país conseguiu
“reduzir fortemente” o
número de casos e óbi-
tos provocados pela Co-
vid-19 – nos últimos
seis meses, a queda foi
de cerca de 90%.

PASSAPORTE DA

VACINA

Sobre a possibilidade
de exigência de um cer-
tificado de vacinação
paraviajantesquequei-
ram entrar no país, re-
comendada pela Agên-
ciaNacionaldeVigilân-
cia Sanitária (Anvisa),

Queirogaavaliouqueoen-
frentamento à pandemia
não diz respeito apenas “a
um chamado passaporte
que mais discórdia do que
consenso cria”.

“Ultimamente,omundo
ficou muito preocupado
com uma nova variante
do vírus. Essas variantes
podemaconteceremqual-
quer lugar do mundo. Os
países que identificam es-
sas variantes não podem
ser punidos com restrição
aos seus cidadãos”.

“É necessário defender
as liberdades individuais,
respeitar os direitos dos
brasileiros a acessarem li-
vremente as políticas pú-

blicas de saúde”, disse.
“Essa temática envolve

as relações exteriores do
Brasil e o Brasil é um país
muito reconhecido exata-
menteporutilizaroprincí-
pio da reciprocidade”,
completou o ministro.

VARIANTE

Estudospreliminaresde-
monstraram que três do-
sesdavacinadaPfizercon-
tra a Covid-19 neutrali-
zam a variante Ômicron.

O anúncio foi feito pe-
las empresas Pfizer e
BioNTech, responsá-
veis pelo imunizante,
nesta quarta-feira.

Apesquisa,feitacomtes-

tes de anticorpos, mos-
trou que duas doses po-
demnãosersuficientespa-
raprotegeraspessoascon-
traainfecçãopelanovava-
riante. Ainda assim, a Pfi-
zer e a BioNTech acredi-
tam que essas duas doses
podemprotegercontraca-
sos graves de Covid-19.

As farmacêuticas infor-
maram que continuam
avançandonodesenvolvi-
mento de uma vacina que
seja específica para a
Ômicron.

A previsão é a de que o
imunizanteestejadisponí-
vel em março do ano que
vem, se for necessário.
*Com Agência Brasil

Saúde

Medida foi anunciada pelo governo federal:
após a quarentena, será exigido teste PCR

u

SEMCONSENSO- Sobre exigir o passaporte da vacina,ministro da Saúde disse

que “é necessário defender as liberdades individuais”

Oprefeito ausentedeMontes Claros, Humber-
toSouto (Cidadania), nãomostra nenhuma inte-
resse de tão cedo retomar o contato popular,
muitomenos expediente presencial naprefeitu-
ra. Segundo aliados, as obras (algumas semia-
cabadas) são suficientes para manter acesa a
gestão de Souto.

Enquanto isso....
Oprefeito ausente fica longe domundo real, do

dia a dia do montes-clarense. O povo sente falta
de saúde, projeto para a educação, melhoria no
transporte público, sofre com os buracos nas
ruas, espera por programas sociais, manutenção
de praças e logradouros públicos. Uma lista sem
fim de prioridades que estão sendo deixadas de
lado pela atual administração.

Natal sem praça
Nemo sentimento natalino sensibilizou o pre-

feito ausente Humberto Souto para resgatar a
beleza da Praça da Matriz, localizada de frente
à Igreja de Nossa Senhora da Conceição e São
José. Para a tristeza de todos, o lugar continua
abandonado, triste e carente, em pleno centro
histórico da cidade.

Sem ninho
Literalmente, o tucanato ficou sem ninho. Per-

deuotempodahistória. EmMinas,depoisdaque-
da de Aécio Neves e a saída do senador Antonio
Anastasiada legenda, opartido virou fumaça. Em
São Paulo, com ascensão de Dória, o partido per-
deu referência, ficou isolado no país. Em Montes
Claros, o partido está sem rumo.

Presidenciáveis
Faltando oitomeses para começar a campanha

eleitoral no país, além de Lula (PT) e Bolsonaro
(PL), mais sete pré-candidatos pretendem dispu-
tar a presidência no próximo ano: Sérgio Moro
(Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Dória (PSDB),
RodrigoPacheco (PSD), SimoneTebet (MDB),Ales-
sandro Vieira (Cidadania) e Luiz Felipe (Novo).

Sem Zema
TudoindicaqueogovernadorRomeuZema(No-

vo) pretende deixar o presidente Jair Bolsonaro
(PL)de lado.Deveapoiarocandidatodoseuparti-
do, Luiz Felipe (Novo).

Prefeito ausente

Apresentador de TV e observador da cena política

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Will Nunes
willnunesjornalonorte@gmail.com
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Larissa Durães

Repórter

A alta da inflação e
do dólar vai reduzir o
brilho do Natal em
Montes Claros. Os pre-
ços de luzes pisca-pis-
ca, árvores, bolas e ou-
tros enfeites não estão
cabendo no bolso do
consumidor. Enfeites
para casa, ou até mes-
mo no comércio, só
com o que restou de
anos anteriores.

Vai ser assim para a
professora Tatiana de
Almeida, que iráse con-
tentar com a árvore de
Natal que já possui há
vários anos. “Devido à
pandemia e à falta de
emprego, ecom os altos
preços dos enfeites, op-
tei por ter somente a ár-
vore em casa”, conta.

Durante uma pes-
quisa rápida no co-
mércio da cidade, Ta-
tiana diz que muitos
itens estão bem mais
caros. “A árvore, prin-
cipalmente, está mais
cara. Olhei uma igual
à minha, do mesmo ta-
manho, está custando
R$ 120. Paguei R$ 60
pela que tenho há dois
anos”, compara.

Nem mesmo comer-
ciantes estão se ani-
mando a decorar as lo-
jas com enfeites novos
e nem mesmo repor o
estoque dos produtos
para venda. Gerente
de uma loja de doces,
Maurício Rodrigues
Pinto diz não ter inves-
tido este ano nas com-
pras natalinas.

“Não investimos qua-
se nada. Estamos com

medo de comprar e não
ter procura. As pessoas,
até agora, não estão bus-
cando pelos produtos. Por
isso devemos ficar só com
oquesobroudoanopassa-
do mesmo”, diz.

IMPORTADOS

Na horade fazeras com-
pras para repor o estoque
da loja de produtos natali-
nos, Denise Frota afirma
que o susto tem sido gran-
de.Comoamaioriadosen-
feites é importada, o preço
é atrelado ao valor do dó-
lar – que já rompeu a bar-
reira do R$ 5,50.

Denise se diz desanima-
da com o atual cenário e
com o número restrito de
fornecedores. “Quem pro-
duz enfeites natalinos pa-
ra o mundo inteiro, hoje, é
a China. Então, compra-
mos em dólar. O aumento

estáaí.Jáquenossodinhei-
ro é baixo em relação ao
americano”, avalia.

E com os preços nas al-
turas, o movimento na
procurapor itens de deco-
ração é pequeno, afirma
a vendedora Jéssica Lua-
na de Sousa. “A demanda

este ano está baixa. As
pessoas estão procuran-
do pouca coisa. O foco es-
tá voltado mesmo é para
os enfeites de árvores de
Natal”, lamenta.

Ela explica que os ou-
tros artigos, como luzes,
cartões, guirlandas para

porta, presépios e velas de
Natal estão tendo pouca
procura. Mesmo que as
vendasmelhoremnaspró-
ximas semanas, Jéssica
não alimenta expectativa
quanto às vendas. “Acho
que vão ficar abaixo dos
anos anteriores”.

Natal com

menos brilho

Estoque baixo e alta
da inflação e do dólar
elevam preços dos
enfeites e afastam
consumidores

u

FOTOS LARISSA DURÃES

Economia

BAIXAPROCURA-Muitos lojistas vão oferecer apenas o estoque de anos

anteriores, pois custo dos itens deNatal estámuito elevado

“AMOONATAL” - Commais de 300 enfeites emcasa,Mariel não vai comprar nada: “estámuito caro”

Apaixonada pelo
Natal desde criança,
Mariel Pauluce
Casasanta tem a
tradição de, todo ano,
acrescentar um novo
enfeite à decoração
que faz em casa, que já
conta com mais de 300
itens. No entanto,
neste ano, essa prática
não será cumprida por
causa dos preços que
ela considera
exorbitantes. “Teve
um aumento
significativo”, afirma.
“Peça que comprei por
R$ 50, hoje está R$
150. O próprio
pisca-pisca, que a
gente comprava por
R$ 5 ou R$ 6, hoje está
custando R$ 10 ou R$
12”, compara.
Dona de uma casa de
festas, Mariel conta
que, para as
confraternizações, que
serão muitas este ano,
devido ao fato de as
pessoas estarem
vacinadas, usará a
decoração do ano
passado. “Não vamos
comprar nada este
ano. Está tudo muito
caro, muito caro. Não
vale a pena!”,
lamenta.

Tradição
deixada
de lado

u SAIBA MAIS
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Merenda escolar com
gostinho de ‘roça’
u

Da Redação*

Escolas da rede esta-
dual de ensino serão
ainda mais abastecidas
por alimentos produzi-
dos por agricultores fa-
miliares. Um contrato
entre a Empresa de As-
sistência Técnica e Ex-
tensão Rural do Estado
de Minas Gerais (Ema-
ter-MG) e a Secretaria
de Estado de Educação
(SEE/MG) vai aprimo-
rar e ampliar a oferta
desses produtos na me-
renda escolar.

A l é m d e o f e r e c e r
uma alimentação mais
saudável aos alunos, a
iniciativa fortalece a
agriculturafamiliar,ge-
rando mais renda e
oportunidades a nú-
cleos mineiros.

O acordo vai fortale-
cer as ações do Progra-
ma Nacional de Ali-
m e n t a ç ã oE s c o l a r
(PNAE), que estabelece
que pelo menos 30%
dos recursos repassa-
dos a estados e municí-
pios pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE)
para a alimentação es-
colar sejam utilizados
na compra de alimen-
tos produzidos pela
agricultura familiar.

O contrato entre a
Emater e a SEE, que
tem vigência de um
ano com possibilidade
de ser prorrogado em
até 60 meses, vai in-
cluir diversas frentes.

Uma delas é orientar a
compra dos produtos pe-
lasescolas, já quea empre-
sadeextensãoruraliráela-
borar diagnósticos semes-
trais, por município, con-
tendo a relação de produ-
tos disponíveis de interes-
se da alimentação escolar,
os quantitativos e a época
de produção.

Os diagnósticos serão
fornecidos às escolas esta-
duais e às Superintendên-
cias Regionais de Ensino
(SREs). A Emater também
fará seminários virtuais,
envolvendo as SREs e os
agricultores familiares,
comobjetivodedivulgaro
Pnaeeapresentardiagnós-
ticos da produção.

“Esses mapas da oferta
d a p r o d u ç ã o a g r o p e -

cuária e da agroindústria
vão subsidiar o planeja-
mento das compras, ca-
sando a oferta e a deman-
da,paraqueasescolascon-
sigam adquirir os alimen-
tossaudáveisdaagricultu-
rafamiliar emtodo o Esta-
do”, explica o presidente
da Emater, Otávio Maia.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Ocontratotambémesta-
beleceaexecuçãodoservi-
ço de assistência técnica
prestado pela Emater aos
produtores. Os extensio-
nistasdaempresafarãovi-
sitas às propriedades ru-
rais para orientar os agri-
cultores familiares sobre
produçãosustentável,cus-
tos, crédito rural, atendi-

mento à legislação am-
biental e outros temas.

Os técnicos também ca-
pacitarão os agricultores
nopreparodedocumentos
para habilitação à partici-
pação em chamadas públi-
casdoPnae,emprojetosde
venda e na diversificação
da oferta de alimentos.

“Serão atendidos 15 mil
agricultores familiares,
com assistência técnica
daEmater,que estarãoap-
tosa comercializar juntoà
rede estadual de ensino,
por meio dos editais do
programa. Com isso, va-
mos não só cumprir o mí-
nimo de 30% estabelecido
pelo FNDE, como vamos
progressivamenteaumen-
tar as vendas desses, de-
senvolvendo um papel so-

cialparaessesetorquetan-
to emprego e renda gera
em Minas Gerais”, afirma
Otávio Maia.

CAPACITAÇÃO
Segundoosubsecretário

de Administração da SEE,
Silas Fagundes de Carva-
lho,amaiordificuldadeen-
contrada é conseguir pro-
dutorescapacitadosehabi-
litados para participar das
chamadas públicas rela-
cionadas ao Pnae.

“O contrato com a Ema-
ter possibilitará aumento
de produtos e produtores
habilitados, além de fazer
uma interlocução entre as
escolas e os produtores,
por meio de palestras e
capacitações”, explica.

*Com Agência Minas

Contrato entre Emater e Secretaria de Estado de Educação vai ampliar
oferta de produtos da agricultura familiar nas escolas da rede estadual

TODOSGANHAM-Estudantes poderão consumir alimentos saudáveis namerenda e agricultores

familiares verão a produção assistida por técnicos e terãomais chances de vender produtos ao Estado

RAFAEL SOAL/EMATER-MG/DIVULGAÇÃO

Agronegócio

Outro item previsto no
contrato é o
desenvolvimento de
ações para a
regularização
sanitária de
agroindústrias
familiares para
fornecimento de
alimentos processados
às escolas públicas.
Serão identificados
128 estabelecimentos
que apresentem maior
potencial de adoção
aos parâmetros
estabelecidos pelo
Pnae, de acordo com a
legislação vigente.
A Emater vai
promover capacitações
em processamento de
alimentos, boas
práticas de fabricação
e em habilitação
sanitária. Será dada
prioridade aos
empreendimentos que
já estejam em processo
de regularização
sanitária e ligados a
cooperativas, em
municípios que
estejam com índices
abaixo do estabelecido
de compra de
alimentos da
agricultura familiar.

Espaço para
agroindústria

u SAIBA MAIS
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AsEscriturasSagradasnosadvertemparanãoculti-
varmosaamargura.EscrevendoaosEfésios,oapósto-
loPaulodisse: “Longedevós, todaamargura, e cóle-
ra, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda
malícia” (Efésios 4.31). Ao contrário disso, as virtudes
quesubstituemessesvíciossão:“Antes,sedeunspara
com os outros benignos, compassivos, perdoando-
vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo,
vosperdoou” (Efésios4.32).
Aamarguraéoquesentimosquandooutroscome-

temomalcontranóse,porisso,nosofendemprofun-
damente.Éaaçãodeoutrapessoacontranossojeito
de ser e de pensar e que afeta intimamente nossos
afetos.Quantomaioraintimidadeeoníveldeconfian-
çaque temosemrelaçãoaalguémmaior será aper-
cepçãodaofensa.
Não nos sentimos magoados em relação a algum

desconhecido que passa na rua e nos dirige xinga-
mentos;nãonossentimostãomagoadosassimquan-
do vemos governos tirânicos oprimindo pessoas do
outroladodomundo; ficamostristes,masnãoamar-
gurados. Entretanto, sentimo-nos profundamente
ofendidosepodemosnostornaramarguradosquan-
donossopai,nossamãe,esposoouesposa, filhosfa-
zemalgocontranós.Algunssetornamamargurados
até contraDeus.
Oopostodaamarguraéabenignidade.Obenigno

éaquelecujanaturezaéafável,doce,terna.Nadefini-
çãodadaporJerryBridges,“Benignidadeéumdesejo
sincerodefelicidadeparaoutros,éadisposiçãointer-
naque fazquesejamos sensíveis àsnecessidadesde
outros, física, emocional ou espiritual”. E acrescento

ainda que a benignidade nos faz pensar bemdo outro,
dar ao outro a chance de se corrigir, de perceber o seu
erroantesdenos tornarmos fechadose rejeitá-lo.
Às vezes, será preciso rejeitar. Como afirmou C. S.

Lewis,em“Osquatroamores”:“Devemosrejeitaroudes-
qualificarnossosmaispróximosequeridosquandoeles
estiverementrenósenossaobediênciaaoSenhor.Deus
sabe,poderápareceraelesqueémesmoódio.Nãodeve-
mos agir a partir da pena que sentimos; devemos ser
cegos em relação às lágrimas e surdos em relação aos
apelos”.Podeocorrerdetermosderejeitaralguém,mas
essanãoéa regra.
Nãodevemospermitir queaamargura façaraízesem

nossos corações. Sevocênutrir aamargura, elamatará

você. Ela o consumirá. Se você guardá-la no coração,
ficará doente, depressivo e, provavelmente, será tenta-
doapagaromalcomomal,produzindoaindamaisvio-
lênciasesofrimentos.Aosetornaramargurado,vocête-
ráatendênciadeprovocaraamarguraemalguém.Por-
tanto, vençaaamarguraenãoacultive jamais.
Para vencer a amargura, o caminho é se esquecer de

detalhes.Nãoguardetudooquevêouescuta.Nãocolo-
queo seu coraçãonisso. Vocêouviumilhares demilha-
resdepalavrasao longodasuavidaenãose lembrade
todas.Quasesempre,guardaapenasaquelasqueafeta-
ramvocê emalgumamedida. Então, saiba guardar em
suamenteecoraçãoapenasaquelaspalavrasqueverda-
deiramentelhecausambem,queedificam.Jogueforaas
más palavras, as que não caíram bemaos ouvidos. Es-
queça-se delas, simplesmente. Siga adiante, ame, per-
doee façaobem, semprequepossível.

Contra a amargura

Traços & Versos Wendell Lessa

wendell_lessa@yahoo.com.br

Para vencer a amargura, o caminho
é se esquecer de detalhes. Não guarde
tudo o que vê ou escuta. Não coloque o
seu coração nisso. Você ouviu
milhares de milhares de palavras ao
longo da sua vida e não se lembra de
todas. Quase sempre, guarda apenas
aquelas que afetaram você em alguma
medida. Então, saiba guardar em sua
mente e coração apenas aquelas
palavras que verdadeiramente lhe
causam bem, que edificam
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Libertas, já!
u

“LIBERTADORESDOAMÉRICA”–Coelho busca um triunfo emcimado São Paulo, noHorto, pela última rodada doBrasileirão, para garantir umavaga no
principal torneio sul-americano de clubes

Thiago Prata

@ThiagoPrata7

Para quem iniciou o
Campeonato Brasileiro
tendo como objetivo
principal permanecer
na Série A, brigar por
umavaganaCopaLiber-
tadorespoderia soar co-
mo um sonho distante.
Masodestinoeacompe-
tênciadediretoria, joga-
dorese comissõestécni-
cas não reservariam o
“mínimo” ao América.

Dentro de campo, o
Coelho se portou como
umdosprincipaistimes
dopaíse,merecidamen-
te, chega à última roda-
da com grandes chan-

ces de disputar, pela pri-
meira vez em sua história,
aprincipalcompetiçãosul-
americana de clubes.

Para alcançar esse feito,
o Alviverde, com 50 pon-
tos, precisa vencer o São
Paulo, nesta quinta-feira
(9), às 21h30, no Indepen-
dência, sem depender de
outros resultados. Esse re-
sultado garantiria ao clu-
be mineiro, ao menos, a
manutenção do oitavo
posto, fechando o grupo
dos classificados à próxi-
ma Libertadores.

Um dos principais res-
ponsáveis pela excelente
campanha do América
neste Brasileirão, o técni-
co Marquinhos Santos já

adiantouqualseráapostu-
ra de seu time diante do
Tricolor: “vamos jogar pa-
ra frente”. E conta com o
apoio da torcida alviverde
para empurrar o Coelho
rumo à glória.

“Esperamos a Nação
Americanaparacompare-
cer ao Independência, fa-
zer o Coelhão ainda mais
fortecomsuapresençapa-
ra fecharmos a tempora-
da com uma grande festa,
um grande jogo e buscar-
mos os três pontos contra
o São Paulo. E que Deus
nos coloque onde formos
merecedores. Acho que,
por tudo que esse grupo
entregou ao América, já é
um fato histórico (a briga

pela vaga)”, afirmou.

HISTÓRICO

Caso não obtenha uma
vaga na Libertadores, o
Coelho já está garantido
na Copa Sul-Americana,
ou seja, em um torneio in-
ternacional em 2022.
“Uma vez que, em 109
anos de clube, esses guer-
reiros, esses atletas con-
quistaram a permanência
para 2022 na Série A, já fi-
zeram história. E uma vez
que foi conquistada a pri-
meiraparticipaçãoemum
campeonato sul-america-
no, também entraram pa-
ra história. O pensamento
é fazer ainda mais histó-
ria”, disse o treinador.

América encara o SãoPaulo embusca de sua primeira disputa emLibertadores

Esportes

MOURÃO PANDA/AMÉRICA

Se terminar o Campeonato Brasileiro
2021 na oitava colocação, o
América conquista uma vaga na
Copa Libertadores e ainda fatura
R$ 21,4 milhões de premiação.
Se encerrar na sétima posição,
leva R$ 23,1 milhões
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Chance derradeira
u

RESPEITOÀCOMPETIÇÃO–Diante da possibilidade de oAtlético rebaixar oGrêmiopara a Série B, Cuca pregou respeito ao Campeonato Brasileiro e às equipes
quebrigampela permanência

Gustavo Andrade

@gfandrade

Campeão com duas
rodadas de antecedên-
cia, o Atlético encerra
sua histórica participa-
çãonoCampeonatoBra-
sileiro de 2021 nesta
quinta-feira. Às 21h30, o
time comandado por
Cucaenfrentaráodeses-
perado Grêmio, em Por-
to Alegre.

ParaoGalo,ojogotem
poucaimportância.
Com o título já garanti-

do,Cucadevepoupartitula-
res, preservando suas prin-
cipais peças para a final da
CopadoBrasil.Nodomingo
(12), será a vez de encarar o
Athletico-PR, no Mineirão.
Adecisãodotítulonacional
acontece três dias depois,
na casa do Furacão.

A preparação do Atléti-
co prevê, inclusive, um
treinamento nesta quin-
ta-feira para a equipe
principal, a ser orientado
pelos auxiliares de Cuca.
“Vou com a equipe para
Porto Alegre. Eu perco

um treinamento, que é o
da quinta-feira, mas já
deixo programado tudo
o que deve ser feito. De-

pois, volto e tenho sexta e
sábado para treinar para
o jogo da Copa do Brasil.
O planejamento da sema-

na está encaminhado”,
destacou o treinador.

Se a equipe alvinegra en-
tra em campo sem qual-
querpressão,oGrêmiovol-
taaconvivercomoriscode
quedaparaaSérieB.Amis-
são do Tricolor é evitar o
terceiro rebaixamento de
sua história.

Para os gaúchos, não
basta vencer o confronto
com o Atlético. Além dis-
so, será preciso torcer pe-
las derrotas de Juventu-
de e Bahia, que enfren-
tam, respectivamente, o

Corinthians e o Fortale-
za. Essas partidas serão
disputadas em Caxias do
Sul e na capital cearense,
todas às 21h30.

QUARTETO NA BRIGA

Grêmio, Juventude,
Bahiae Cuiabá são osqua-
tro times que ainda bri-
gam para permanecer na
elite do futebol brasilei-
ro. Apenas dois deles esta-
rão na Série A em 2022.

OCuiabá só cairá se per-
der para o Santos e Juven-
tude e Bahia vencerem.

Esportes

De olho na Copa do Brasil, Galo pode decretar a queda do Grêmio

40

Para evitar o terceiro
rebaixamento de sua história, o
Grêmio precisa vencer o Atlético
e ainda torcer por derrotas de
Bahia e Juventude. O Tricolor
encara o Fortaleza, fora de casa.
Já o Alviverde recebe o
Corinthians, em Caxias do Sul

pontos
tem o Grêmio, que chega à última

rodada do Campeonato Brasileiro na
antepenúltima colocação

PEDRO SOUZA/ATLETÍCO
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O cantor Cassiano Alves, um dos nomes de destaque da nova
geração de músicos, vem fazendo o maior sucesso por onde
passa. Músico e compositor desde os 12 anos, ele vem conquis-
tandooseu fielpúblicooferecendomúsicadequalidade, afina-
çãoe carismacomumrepertóriomodernoebastanteanimado.
Paraconhecermaissobreocantoracesseo Instagram@cassia-
noalvesoficial
Agenda:
9/12 - Evento particular
12/12 – Botequim 20h30
13/12 – Evento particular e Espetinho Nunes às 21h
14/12 – Show na cidade de Grão Mogol

Jovens de sucesso: os irmãos Guilherme

eMariana Siqueira. Ele atua como

personal trainer eMariana é destaque

na advocacia, ambos egressos do Centro

Universitário Funorte

ElizabethAguiar eVeraNice dos Santos

no evento beneficente doRotaryMontes

Claros Liberdade, na Casa daMãe Joana

Bar, na última semana

A cantora Leila Britto comaeducadora

física BetieneDurães

Todo o charme e beleza de SamaraAndrade

emnossa coluna desta quinta-feira

Caio Souza e SarahVivyane

para PHExploreModa

Masculina -@ph.explore

O Montes Claros Shopping convida a todos a participar da
promoção Natal Muito Mais Natal que acontece até o próximo
dia 2 de janeiro. Juntando R$ 400 em compras, o cliente ganha
um kit de jogo americano (1 kit por CPF ou enquanto durar o
estoque)maisumnúmerodasorteparaconcorreracincovales-
compras de R$ 5 mil para comprar o que quiser nas lojas do
Montes Claros Shopping.
Juntando R$ 400 em notas ou cupons fiscais de compras

realizadas nas lojas participantes, mediante qualquer for-
ma de pagamento, até 2 de janeiro, o cliente terá o direito a
um número da sorte para participar da promoção. O saldo
remanescente será computado no sistema para trocas futu-
ras. Os clientes devem utilizar o sistema via web, acessado
pelo celular, no qual poderão realizar os cadastros.
Os clientes deverão, obrigatoriamente, acessar o site do

shopping (www.montesclarosshopping.com.br) e realizar o
cadastro completo, com dados pessoais e do(s) respecti-
vo(s) comprovante(s) fiscal(is) de compras (nota/cupom fis-
cal) no sistema da promoção.

Cassiano Alves

Promoção de Natal no
Montes Claros Shopping

LEO QUEIROZ/ DIVULGAÇÃO

FOTOS LÉO QUEIROZ

Circulando Leo Queiroz
queirozleonardo@yahoo.com.br

a melhor notícia está no ar
sintonize 104.9

música, informação e entrevistas
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